JANUÁRI ELŐZETES
Előreláthatólag január 4.-én, 11 órától tartjuk a Művelődési
házban a már hagyományos Újév köszöntőnket (pótszilveszter).
Kérünk mindenkit, aki részt kíván venni, jelezze a klubban
Klárinál! Szendvicseket tervezünk, és várjuk a süteményes hozzájárulásotokat!

HÍRADÓ
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

2021.

Január 14.-15.-16.-án Hódmezővásárhelyre kirándulunk a
HonTravel szervezésében egyfajta pótszilveszteri programmal.
Reméljük, jó BULI lesz!

Weöres Sándor – Szép a fenyő
Szép a fenyő télen-nyáron,

Január 26.-án szervezünk egy kirándulást Budapestre a
Nemzeti Galériába, ahol Szinnyei Merse Pál kiállítás lesz. Utána a
várban megnéznénk a felújított Szent István termet. Utazás
vonattal, ki-ki alapon. Belépő 3800,- Ft. Erre a kirándulásra is
kérjük, hogy részvételi szándékát mindenki jelezze Klárinál!

sose lepi dermedt álom:
míg az ágán jég szikrázik,
üde zöldje csak pompázik.
Nagykarácsony immár eljő,

Szeretettel köszöntjük azokat a
barátainkat, akik decemberben
ünnepelik NÉVNAPJUKAT!

érkezik az újesztendő.
Míg a mező dermed, fázik,
a zöld fenyves csak pompázik.

Köszöntő
Külön tisztelettel köszöntjük azokat a
klubtagjainkat, akik decemberben
ünneplik SZÜLETÉSNAPJUKAT!
Kívánunk nekik hosszú életet,
egészséget, hogy családjuk körében
tudják eltölteni!
a Baráti Kör vezetősége

december

Név:

NOVEMBERI PROGRAMOKRÓL
November 18.-án klubunk 13 fővel részt vett a Szenior
Akadémia előadásán, mely a meghirdetés szerint a 4-féle
immunrendszerünk megerősítéséről szólt a Covid-19 járvány
idején (fizikai, lelki, mentális és spirituális). Igazán érdekes és
tartalmas előadás volt. A sok kérdés miatt, amit klubtársaink az
előadónak feltettek, fél órával elhúzódott az előadás, de valószínű,
hogy az előadó tanár sem bánta!
Sok új dolgot tudtunk meg a Covid-19-ről is. Sajnos, megint
csak kevesen jöttek el az idei utolsó előadásra. Reméljük, jövőre is
folytatódnak ezek az igen érdekes és színvonalas előadások.
Köszönet érte a Művelődési Otthon vezetőjének!
November hónapban nem sok minden történt, a klubnapokon
is igen kevesen vettek részt. Valószínű, hogy a járvány miatt volt
ilyen alacsony a részt vétel. Több klubtagunk is covidos lett, de
szerencsére nem volt nagyon súlyos a betegség lefolyása senkinél.
Sokan félnek, hogy elkapják a vírust, ezért bezárkóznak
otthonaikba, izolálják magukat mindentől, és mindenkitől. Nem
igazán tudjuk, mi a helyes módszer a betegség elkerülésére, nincs
még ebben tapasztalatunk. De hát élni kell!! Az emberek zöme hisz
az oltásokban, az immunrendszer megerősítésében különböző
praktikákkal, táplálékkiegészítőkkel. Az idő majd eldönti, kinek
volt igaza. Mindkét táborból tudnánk olyan példát mutatni, akik
elkapták a fertőzést. Vigyázzon mindenki magára!!!!

In Memorian!
November 8.-án tragikus hirtelenséggel, váratlanul eltávo–
zott közülünk egy kedves, szeretetreméltó klubtársunk, Jánosiné
Erzsike.
Évekig volt klubunk helyettes vezetője, nagyon sok feladatot
elvégzett, tevékenyen és lelkiismeretesen írta és sokszorosíttatta,

terjesztette klubunk híradóját még e-mailekben is. Szervezte,
nyilvántartotta a születésnaposok, névnaposok ünneplését és még
nagyon sok egyéb feladatból is kivette a részét. Köszönjük Erzsike!
Mindig hiányozni fog kedvessége, természetes közvetlensége,
törődése a klub életéből! Sokan elkísértük Őt utolsó útjára, egy-egy
szál virággal, csokorral, koszorúval próbáltuk ezt az „utat”
könnyebbé,
szebbé tenni a számára. Reméljük, hogy
sikerült!

Erzsike! Legyen könnyű Neked a föld, nyugodj békében,
ISTEN VELED!
DECEMBERI PROGRAMOKRÓL
December 11.-én 13 órától tartjuk az idei karácsonyi
ünnepségünket a Művelődési Otthonban. Reményeink szerint nem
szól közbe a járvány! Szeretettel várjuk a részvételi szándékukat
jelzett klubtagjainkat.
Minden egyes klubtagunknak és családjuknak Kegyelemteljes
Karácsonyi Ünnepeket, és Boldog Újévet kíván a klub vezetősége!
Kérjük kedves tagjainkat, hogy a 2022. évi programunk
összeállításához adjatok ötleteket és javaslatokat a keddi
klubnapokon.

